
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
42. ročník, školský rok 2013/2014 

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................................... 
Škola a trieda: ....................................................................................................................................................... 
Počet bodov: .............................. 

1. *Nasledujúci stĺpec predstavuje zoznam svetových veľkomiest podľa počtu obyvateľov. Doplň do 
prázdnych riadkov mestá Tokio, Lagos, Mexiko City tak, aby bolo zachované poradie od najväčšieho. 
Potom odpovedz na otázky. 

1. ............................................. 

2. ............................................. 

3. Moskva 

4. ............................................. 

a) Populácia ktorého z týchto miest rastie najrýchlejšie? ............................................. 

b) V ktorom z týchto miest môžeme nájsť chudobné štvrte, tzv. favely? V ............................................ 

c) Ktoré z týchto miest sa zaradilo do kategórie megamestá až v 21. storočí? ........................................ 
 

2. *Doplň názvy miest.  

Bosnywash je územie v Spojených štátoch amerických, ktoré vzniklo splynutím troch veľkomiest: 

....................................., ....................................., ..................................... .  

Ako sa takéto územie nazýva? Správnu odpoveď zakrúžkuj: satelitné mesto / súmestie 
 

3. V každom z nasledujúcich riadkov zakrúžkuj mesto, ktoré leží západnejšie.  

a) Vancouver  Detroit 
b) Praha   Budapešť 
c) Nairobi   Dakar 
d) Perth   Adelaide 

 

4. Vyplň doplňovačku a odhaľ tajničku v rámčeku.  

           - staroveké mesto, dnes predmestie Tunisu 
           - živočích typický pre Madagaskar 

           - jedno z jazier a tiež názov štátu v južnej Afrike 

           - jeden z objaviteľov vnútrozemia Afriky  

           - najvodnatejšia rieka afrického kontinentu 

           - prieplav spájajúci Stredozemné a Červené more  

           - fľašový strom 

           - rezervácia na pozorovanie divo žijúcich zvierat 

           - štát Afriky založený čiernymi otrokmi z Ameriky 

Tajnička: ............................................   

Je to geografický objekt:  jazero / sopka / štát / pohorie / mesto (správnu odpoveď zakrúžkuj). 



5. K nasledujúcim štátom priraď správne pojmy. Vyberaj z:  

diamanty, obratník Raka, tropický dažďový les, novodobé pirátstvo, mys Hafún, koptská cirkev 

a) Somálsko: ....................................................................................................................................  

b) Egypt: .......................................................................................................................................... 

c) Konžská demokratická republika: ................................................................................................ 

 

6. Do prázdnych štvorčekov doplň znamienko <, > alebo = v nasledujúcich porovnaniach: 

a) počet obyvateľov Severnej Ameriky   Južnej Ameriky   
     b) hustota zaľudnenia Afriky    Austrálie    
     c) podiel moslimov v Afrike  v Ázii 

 
 

7. Žiaci boli na výstave fotografií známeho cestovateľa, ktorý sa vrátil z návštevy Afriky. Súčasťou výstavy 
bola aj súťaž Poznáš čierny kontinent? Úlohou návštevníkov bolo kartičky s názvami fotografií priradiť 
k štátom, v ktorých boli nafotografované. Ako poznáš Afriku Ty? K uvedeným štátom priraď správne 
čísla kartičiek. Pozor, medzi fotografie z týchto štátov sa priplietla aj jedna, ktorá tam nepatrí. 

Kartičky s názvami fotografií: 
1. Koráb púšte uprostred pieskových dún.  
2. Tradičné obydlie Berberov. 
3. Východ Slnka nad Nílom. 
4. Slony pri napájadle po monzúnových dažďoch. 
5. Európa na dosah. 

 6. Rušná ulica v Harare. 
 7. Stolová hora nad Kapským mestom. 
 8. Dôsledky hladu v Darfúre. 
 9. Krásy Casablancy. 
10. Západ Slnka nad priehradou Kariba. 

 

Zimbabwe  

Maroko  

Sudán  

Ktorá z kartičiek zostala nezaradená? Uveď jej číslo: ....................  Vieš, v akom štáte sa objekt 

z tejto fotografie nachádza? V štáte  ................................................................................... . 

 

8. V každom riadku zakrúžkuj dva pojmy, ktoré spája vlastnosť v zátvorke: 

a) Ukerewe, Tsavo, Sahel, Serengeti (národný park) 

b) Egypt, Angola, Niger, Ghana (britská kolónia) 

c) Malá Syrta, Guinejský, Báb el-Mandeb, Mozambický (záliv) 
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